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Volby jsou podvod! 
 

   
 
Anarchisté i anarchistky se v celém regionu 
aktivně věnovali během parlamentních voleb 
protivolebním akcím. Kromě výlepu plakátů a 
samolepek jsme se pouštěli i do aktivních 
debat s aktivisty nejrůznějších politických 
stran a hnutí i jejich potenciálními voliči.  
 
Z diskusí vyplynula zejména neskutečná nai-
vita některých lidí, kteří byli přesvědčení, že 
ten či onen politik „přinese změnu“, „udělá 
to jinak“, případně „nebude jako oni“. Nikdo 
však nedokázal uvést jediný příklad polisto-
padové historie, kdy by se politik takto za-
choval. Naopak bizarních konspiračních teorií 
se vyrojila celá řada. Od okamurovců jsme se 

například dozvěděli, že Bakala má tajnou 
smlouvu s Merkelovou a ve zdánlivě opuště-
ných bytech OKD drží uprchlíky, které v den 
D vypustí, aby hromadně znásilnili české 
ženy. U stánku TOP 09 naopak tvrdili, že nás 
všude pronásledují „ruští fízli“, kteří ovlivňu-
jí média i politiky. O těch amerických ale 
nepadla ani zmínka. 
 

Benefiční koncerty 

pokračují 
 
Anarchisté a anarchistky organizování v OAF 
uspořádali během podzimu v regionu několik 
benefičních koncertů, například říjnový kon-
cert na děti s mozkovou obrnou či listopado-
vou akci na podporu Bakuninova pomníku 
v severočeských Hostomicích. Tam se mohli 
návštěvníci krom skvělé hudby seznámit i 
s distribucí spolku Zádruha, který nabízel 
trička či brožury. 
 
S koncerty s politickým přesahem budeme 
pokračovat i v roce 2018. Po lednové vzpo-
mínkové akci na Honzu Kučeru v porubském 
klubu Chlív bude na stejném místě benefice 
již v únoru a orlovská Futra plánuje benefit 
na Anarchistický černý kříž spojený 
s vystoupením politických vězňů, například 
anarchisty Igora Ševcova. O podrobnostech a 
termínech budeme brzy informovat pomocí 
našich webových stránek či facebooku. Soli-
darita je naše zbraň!  
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Vánoční Food not 

bombs 
 
Kolektiv Food Not Bombs Ostrava se na letoš-
ní Štědrý den rozhodl názorně ukázat, jak by 
měly vypadat správné antikapitalistické Vá-
noce. Kolem druhé hodiny odpoledne tak 
betonový plácek před Novou Karolinou ova-
nula vůně čočkové polévky, veganského 
„kapra“ s bramborovým salátem a cukroví. 
Návštěvníci si také mohli vybrat ze široké 
nabídky improvizovaného freeshopu, do kte-
rého aktivisté během předvánočního týdne 
nanosili vyřazené kousky ze svých šatníků, a 
poslechnout si hudbu v podání několika 
umělců, kteří se objevili s bubny a kytarou.  
 
Akce nebyla zaměřená jen na lidi bez domo-
va, jak by se mohlo zdát. Byla určena i ob-
vyklým návštěvníkům ostravského obchodního 
centra, kteří takto dostali možnost setkat se 
s úplně jiným světem – světem, kde nepanují 
žádné předsudky, kde si můžete dát kávu 
s lidmi, o kterých celý život slýcháte, jak 
jsou „špatní“ (aktivisté a bezdomovci) a kde 
nepotřebujete žádné peníze.  
 
Pro těch přibližně 50 lidí, kteří se na akci 
sešli, to byly nejspíš jedny z nejlepších 
Vánoc, které kdy zažili. Snad budou ty příští 
podobné. 

 

Ostravští anarchisté 

podpořili blokádu těžby 

v Bělověžském pralese 
 
V rámci regionální spolupráce jsme se roz-
hodli podpořit protesty proti kácení posled-
ního nížinného pralesa ve střední Evropě, 
které probíhá i přes silný mezinárodní tlak.  
 
Mobilizace evropské veřejnosti měla za ná-
sledek alespoň to, že těžba probíhá ekologic-
ky šetrnějším způsobem, tím se však nesmí-
me nechat uchlácholit – kácení staletých 
stromů musí skončit úplně. 
 
O kauze Bělověžského pralesa jsme již infor-
movali na našich webových stránkách, a to 
prostřednictvím rozhovoru s environmentální 
aktivistkou, která se blokády zúčastnila již 
při první mobilizaci. 
 

První máj tentokrát 

v Ostravě 
 
Antiautoritářské kolektivy působící v regionu 
se shodly, že letošní připomínku boje za 
osmihodinovou pracovní dobu uspořádají 
v moravskoslezské metropoli. 
 
Důvodem je zejména stále zhoršující se soci-
ální situace zdejších lidí, které sice momen-
tálně nedrtí ekonomická recese, o to víc se 
ale potýkají s prekarizovanou prací, nízkými 
platy a životní beznadějí. Ostravsko je rov-
něž regionem s tradičně vysokou nezaměst-
naností, což nahrává šéfům a kapitalistům, 
aby svým zaměstnancům okázale dávali naje-
vo, že na úřadu práce na jejich místo čeká 
padesát dalších. Dokážeme se proti tomu 
kolektivně postavit a bránit své třídní zájmy? 
 
Informace o plánovaném shromáždění a de-
monstraci již brzy na našich stránkách. 
 
 
 



Anglie: Anarchisté po-

máhají nájemníkům 
 
Anarchosyndikalisté z brightonské Solidarity 
Federation uspěli během listopadu hned 
třikrát.  
 
První spor se týkal majitele, který zanedbá-
val své povinnosti, soustředil se pouze na 
kasírování nájemného a nájemníky nechal rok 
žít ve vlhkých a plesnivých bytech. Majitel 
bytů dlouhou dobu tvrdil, že údržba je po-
vinností nájemní agentury, která pronájem 
zprostředkovává. Agentura se tomu bránila a 
dlouhé měsíce se nic nedělo. Po úspěšných 
přímých akcích zaplatil majitel spolu s agen-
turou opravu bytů v hodnotě 3900 liber. 
Kampaň dále požadovala, aby byla nájemní-
kům v plné výši vrácena záloha na služby. 
Šest nájemníků tak obdrželo celkem něco 
přes 6000 liber. Další spor se týkal nájemni-
ce, které byla stržena kauce 510 liber, přes-
tože po ukončení podnájmu zanechala byt 
profesionálně uklizený a mohla doložit, že za 
jejího pobytu nedošlo k žádnému poškození 
zařízení ani bytu. Po úspěšné kampani ná-
jemníků a anarchosyndikalistů nájemní agen-
tura peníze vrátila. 
 
Třetí spor se týkal majitele, který odvezl 
plynový sporák na opravu a nájemníka nechal 
rok a půl bez něj. Když bylo majiteli sděleno, 
že se kvůli jeho jednání schyluje k nátlakové 
kampani, přivezl nový certifikovaný sporák. 
Brightonští anarchisté jsou nadšeni, že lidé 
berou záležitosti do svých rukou a princip 
solidarity, kterým se neustále oháníme, 
opravdu funguje. Pokud si lidé v oblasti byd-
lení navzájem pomáhají, vzdorují šikaně 
majitelů a agentur a bojují proti špatným 
životním podmínkám, je šance na změnu. 
Skrze principy přímé akce a solidarity může-
me zlepšit naše životy! 

 

Německo: Další vlna 

razií proti anarchistům 
 

 
 
Německý stát si opět vyřizuje účty s antiau-
toritářským a anarchistickým hnutím. V úterý 
5. prosince podnikla policie razie na více než 
dvaceti adresách. Represe se stále týká pro-
testů proti papalášům celého světa, které 
proběhly během summitu G20 v Hamburku na 
začátku července. 
 
Policie se během dne vloupala do sociálních 
center a bytů aktivistek a aktivistů v Ham-
burku, Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Bonnu, 
Siegburgu a Stuttgartu. Pozornosti neuniklo 
Rotes Zentrum v Göttingenu a další sociální 
centrum zvané Lili Herrmann ve Stuttgartu.  
 
Němečtí fízlové se prostě stále nemohou s 
událostmi v Hamburku z počátku července 
vyrovnat. Jejich systematickou dezinformač-
ní kampaň spuštěnou na začátku roku po-
stupně narušily zprávy o šikaně demonstrantů 
ještě před zahájením jakýchkoliv protestů a 
hlavně svědectví o policejní brutalitě na 
začátku protestů, která vyvolala ostré střety 
v ulicích. Kritika se ozývá i z korporátního 
tisku a ze spolkového sněmu. V sousedních 
zemích se však masmédiím a internetovým 
trollům podařilo události v Hamburku vylíčit 
v neprospěch demonstrantů. 
 
(zdroj: afed.cz, zkráceno)
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Kdo jsme a co chceme? 
 

Jsme anarchisté a chceme spo-
lečnost založenou na svobodě, 

rovnosti a solidaritě. Aplikaci těch-
to principů nepovažujeme za uto-
pii, právě naopak – šíření anar-

chistické praxe je jedním ze způ-
sobů, jak se vyhnout ekonomic-

kému i ekologickému kolapsu pla-
nety. Skálopevné přesvědčení 
těch, kteří věří, že kapitalismus 

tady bude na věčné časy, považu-
jeme za úsměvné. 

Pokud jsou Ti naše myšlenky 
sympatické, rádi uvítáme jakoukoli 
pomoc – od překladů, korektur a 
distribuci tiskovin až po účast na 
solidárních projektech či protest-

ních akcích. 
 

 

NAŠE NÁZORY 
 
 

Předsudky vůči anarchismu, díl 3. 

 

Proč nezaložíte politickou stranu a 

neusilujete o důvěru voličů ve vol-

bách? 

 

Byl by to protimluv. Tím bychom 

zcela popřeli principy anarchismu, 

protože bychom lidem naznačovali, 

že je lepší svěřit svůj život do rukou 

politických zástupců, než o něm roz-

hodovat sám. Anarchisté nechtějí 

společnost parlamentní demokracie, 

proto na svém příkladu ukazují, že 

existuje i jiný způsob sociální a poli-

tické organizace. Zdola a bez autorit. 

 

Pokud vznikne anarchie, společnost 

se v důsledku toho nakonec přiro-

zeně změní na totalitu. 

 

Vznik totalitního státu nezpůsobí 

anarchie, nýbrž kapitalismus. Lidé, 

kteří jsou naučeni spravovat své zále-

žitosti sami, bez státu a šéfů, nemají 

potřebu snižovat se před nějakými 

samozvanými vůdci. Naopak krize 

kapitalismu způsobují, že lidé uvěří 

populistickým heslům diktátorů a 

jejich hlasy tyto diktátory vynesou k 

moci. 


